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Aste Santua heltzerakoan, ugaritu egiten da kontzertu eskaintza eta emanal-
di horietako asko eliza musika estilokoak dira. Abesbatzak abesti zerrendak 
prestatzen ari dira eta eliza bakoitzean kontzerturen bat entzuteko parada 
izango dugu. Baina ez nuke horretan sakondu nahi, musika korala izanik ere 
beste ezaugarri batzuk dituelako.
Hona hemen gomendio batzuk:
- Apirilaren 19an, arratsaldeko 8etan, Sensata Kameratak kontzertu interes-
garria eskainiko du Konferentzia Aretoan: bibolina, pianoa, harpa eta ahotsa;  
errepertorioa klasikoa da, Barrokotik Pizkundera artekoa; Shubert, Perrote, 
Giuliani, Purcell eta gure Aita Donosti. 
- Apirilaren 26an, arratsaldeko 8etan, Deustuko Unibertsitateko Abesbatza 
entzuteko aukera izango dugu Ospakizun Aretoan, Iñaki Morenok zuzenduta, 
hiru zati, madrigalek... Arcadelt, Thomas Weelkes, erromantikoa... Schuman, 
Brahms, zinemarako musika... Ennio Morricone. 
- Oso garrantzitsua izan daiteke ere apirilaren 28an, arratsaldeko 8etan, BBK 
Aretoan (Kale Nagusia, 19) Bizkaiko Abesbatzen Elkarteak antolatutako txa-
pelketan, bertan, irabazleen obrak entzungo baititugu. Txapelketa hau abes-
batzen errepertorioa berritzeko eta aberasteko jaio da. Aurkeztutako lanak gai 
bakarrean biltzen dira aurten, euskal mitologia. Saritutako lanak aurkeztuko 
dituzten hiru abesbatzak ondorengoak izango dira:
- 1go. saria:  Durangoko Doinuzahar Abesbatza, Milia Lastarkoreak Eresia, 
Manuel Angel Burgosena.
- 2. saria: Bilboko Jatorki Abesbatza, Anbotoko Mari, Luis Elizalderena.
- 3. saria: Bilboko Inmakulada Abesbatza, Gaueko, Señor de la noche, Mª del 
Rosario Montelongorena.
Saridunen lanaz aparte, abesbatza bakoitzaren bina lan entzun ahal izango 
dira: Jabier Busto, Alberto Fabero, Aita Madina, Andoni Arregi eta Julen 
Ezkurrarenak. Azken hau oso gizon hurbila dugu bai guretzat, baita ikastola-
rentzat ere eta zorionez San Inazioko auzoan bere laguntza izaten jarraitzen 
dugu. Saritutako hiru musikagileak bertan izango ditugu. Baduzue non auke-
ratu. Kontzertu guztiak doan izango dira.

Elorri bertso-eskolako kidea

Gure musika aholkularia  

Literatura eta musika fresko-freskoa gure aholkularien kupelekoa

URDAX ANTEPARA

PILAR JAUREGI

HONA HEMEN GOMENDIO BATZUK

Aste hauetan gure inguruan
itxaroten zen zirraraz.
Jai herrikoiek jartzen gaitue
herritar denok algaraz.
Antolatuta zeudela eta
jai batzordearen lanaz
baina aurten ere geratu gara
gehiagoren gogoagaz.

“ETXETIK URRUN DAUDENAK EA HURRENGOAN DAUDEN HEMEN”

Jende ugari batu zaigu bai
herriko jaietan aurten.
Bilbo osoko auzoetako
pertsonak ere bazeuden.
Nahiz eta jaiak ospatzen egon
burutik pena ezin ken,
etxetik urrun daudenak ea
hurrengoan dauden hemen.
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